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ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΜΑΗ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε. 
 
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ 

ΑΜΕΣΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 
 
Συνάδελφοι, 
 

Η υπογραφή ικανοποιητικής Κλαδικής Σύμβασης αποτελεί αίτημα του 
κλάδου γιατί με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
τα συμφέροντα των εργαζομένων και ο υγιής ανταγωνισμός στον τραπεζικό 
κλάδο. 

Η 15η Μαϊου  πλησιάζει, ημερομηνία όπου λήγει η μετενέργεια της 
Κλαδικής μας σύμβασης. Εάν δεν υπογραφεί μέχρι τότε νέα Κλαδική  
ανατρέπεται ολόκληρος ο εργασιακός χάρτης στον κλάδο μας, με τραγικές 
συνέπειες για όλους τους εργαζόμενους και τα εργασιακά - ασφαλιστικά τους 
δικαιώματα. 
 
Μη υπογραφή Κλαδικής Σύμβασης σημαίνει ότι : 
 

• Ανοίγει ο δρόμος για την εφαρμογή ατομικών συμβάσεων με σημείο 
εκκίνησης τον κατώτατο μισθό της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης. Αυτό 
μεταφράζεται σε κατακόρυφη πτώση των αποδοχών μας, πλήρη ανατροπή 
κάθε προσωπικού και οικογενειακού προγραμματισμού και καταρράκωση 
του βιοτικού μας επιπέδου, 

• Οδηγούμαστε σε εφαρμογή ατομικών ωραρίων με απόλυτη επιλογή του 
εργοδότη, 

• Προκαλείται τεράστια ζημιά στα ασφαλιστικά μας Ταμεία (Τ.Υ.Π.Ε.Τ., 
Ταμείο Αυτασφάλειας, Επικουρικό) με αποτέλεσμα να αδυνατούν να 
ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους απέναντι στους ασφαλισμένους, 

• Θα υπάρξει εργασιακός μεσαίωνας καθώς κάθε συνάδελφος θα βρίσκεται 
υπό πλήρη εξάρτηση από τον εργοδότη του, με αποτέλεσμα σύντομα να 
οδηγηθεί στην εξαθλίωση.      



 
Συνάδελφοι, 
 

Για τους λόγους αυτούς ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. απαιτεί από την Διοίκηση της Ε.Τ.Ε., 
στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ως επικεφαλής της Ένωσης Ελληνικών 
Τραπεζών, να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε, ενόψει της 
σημερινής συνεδρίασης της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, να σταματήσει η 
κωλυσιεργία που υφίσταται και να υπογραφεί άμεσα Κλαδική Σύμβαση που να 
ικανοποιεί και τα δύο μέρη.  

Σε αντίθετη περίπτωση ως Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα πρωτοστατήσουμε, κάνοντας 
χρήση κάθε συνδικαλιστικού μέσου, ώστε να επιβάλλουμε την υπογραφή 
Κλαδικής Σύμβασης. 
 
 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 
ΤΗΣ  

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΤΟΣΟ ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 
Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 

 
 
 

 
                Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
                           Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
           Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας 
 
         Γιώργος Γιαννακόπουλος   Μάκης Κατσίκας 

 
 


